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ARWC : !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata

Napisa! Zolwik dnia 11/11/2009 16:40:00

Krzysiek donosi z przepaku po etapie kajakowym:

Navigator RaidLight wygrzeba" si# z kajaków. $ukasz mówi, !e
sporo drzema". Ogarniaj% si# i zamierzaj% przespa& jak%' godzin#.
Teraz czeka ich kolejny etap trekkingowy, na którym zejdzie
wi#ksza cz#'& nocy (zmrok zapada tu o 18). W wodzie by"o
naprawd# ciep"o. Justyna ci%gle spuchni#ta, ale nie narzeka.
Rozmawia"em z Ma&kiem...

 

... mówi, !e jest naprawd# pod wra!eniem tego ile ludzi trzyma za nich 
kciuki. To buduj%ce dla teamu.
Oczywi'cie staraj% si# nie zwraca& na to 
uwagi, !eby nie przedobrzy&. Robi% swoje. I staraj% robi& to jak najlepiej.

***
Navigator RaidLight wkrótce b#d% ko(czy& kajaki. Wsiedli o 11.00. Organizatorzy przewiduj% na
ten etap 6 godzin. Nasi s% w dobrych nastrojach. Nie zrobi% jednak ca"o'ci etapu, maj% w planach
go skraca&. W Portugalii jest pi#kny, s"oneczny dzie( (trudno w to uwierzy& patrz%c za okno tutaj
w Warszawie). Trasa odcinka kajakowego prowadzi malownicz%, spokojnie p"yn%c% rzek%, do
tamy, gdzie zespo"y czeka d"u!sza przenoska. 

Nasz portugalski korespondent mówi, !e wida& ju! po nich zm#czenie. Ich reakcje s% opó)nione,
chyba troch# mniej ju! do nich dociera. - Gdzie... jest... mój... kompas? - pyta sam siebie
powolnym tonem $ukasz. - No gdzie... ja po"o!y"em... ten kompas? Zdecydowanie s% ju!
u!ywani. Rolki zrobili podobno bardzo dobrze, wyprzedzili kilka teamów, ale niestety Justyna w
zapomnia"a na pocz%tku etapu kajakowego kapoka ratunkowego i musieli po niego wróci&, co da"o
im 10 minut straty a "ykni#tym na rolkach teamom szans# na dopadni#cie ich. Rano by"o ch"odno,
obowi%zkowo na etap trzeba by"o zabra& pianki. Nasi wzi#li je ale nie za"o!yli na siebie, dzi#ki

Como és daqui a 20 Anos?
Descobre como vais ser dentro de 20
Anos. Rico ou Pobre. Testa já!
www.daqui-a-20-anos.com

Mude para Seguro Directo
Pode ser mais barato Comece já a
poupar no Seguro Auto
SeguroDirecto.pt

http://www.napieraj.pl/xoops
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=379
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=197
http://www.napieraj.pl/xoops/
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/archive.php
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/topics_directory.php
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/profiles/
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/wfsection/
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/extcal/
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/newbb/
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/xcgal/
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/xoopspoll/
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/mylinks/
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/mydownloads/
http://napieraj.pl/xoops/NZARP/2009/rz.php
http://sklep.napieraj.pl/
http://napieraj.pl/xoops/modules/mylinks/visit.php?cid=8&lid=105
http://www.napieraj.pl/xoops/user.php#lost
http://www.napieraj.pl/xoops/register.php
http://www.napieraj.pl/xoops/banners.php?op=click&bid=99
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/index.php?storytopic=23
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=311
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B0smKzsMjS5LGBtu7jQe3qeH4DuXzv60Bm-TBiw_Pn-KmC_CTCRABGAEgkqv4AigCOABQ-v2i2_v_____AWDt_N2FrBugAdfqz-oDsgEPd3d3Lm5hcGllcmFqLnBsugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gFCaHR0cDovL3d3dy5uYXBpZXJhai5wbC94b29wcy9tb2R1bGVzL25ld3MvYXJ0aWNsZS5waHA_c3RvcnlpZD0xMTM0qQJhYz6nd624PsACBMgCh5CjDKgDAcgDB-gDBegDpgLoA7QB9QMAAACE9QMgAAAA&num=1&sig=AGiWqtz1U4RqKya8DtzPe6MYmYzEvo7QQg&client=ca-pub-0653131606288994&adurl=http://www.daqui-a-20-anos.com/pt/splash_v32/html/prelanding.bsp%3FisTest%3D1%26clId%3D1%26chId%3D31%26spId%3Ddaquia20%26SM_ALIASCATEGORY%3D%26deId%3Ddaquia20
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Bo3YozsMjS5LGBtu7jQe3qeH4DpTvw3nm2YGYDLrMzvgUsL0QEAIYAiCSq_gCKAI4AFDZj-yuAmDt_N2FrBugAdLr6_cDsgEPd3d3Lm5hcGllcmFqLnBsugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gFCaHR0cDovL3d3dy5uYXBpZXJhai5wbC94b29wcy9tb2R1bGVzL25ld3MvYXJ0aWNsZS5waHA_c3RvcnlpZD0xMTM0gAIBqQJhYz6nd624PsACBMgCqv-RC6gDAcgDB-gDBegDpgLoA7QB9QMAAACE9QMgAAAA&num=2&sig=AGiWqtwmV0jeSC917pGMm_nBS0gwx64jcA&client=ca-pub-0653131606288994&adurl=http://www.segurodirecto.pt/simulacao_seguro_automovel.aspx%3Forigem%3Dmoda0003


09/12/12 16:25Świeża porcja wieści z Mistrzostw Świata - ARWC - Newsy - napieraj.pl

Página 2 de 22http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1134

obowi%zkowo na etap trzeba by"o zabra& pianki. Nasi wzi#li je ale nie za"o!yli na siebie, dzi#ki
czemu teraz nie gotuj% si# jak inne teamy, które o tym nie pomy'la"y. Justyna zaliczy"a w nocy
na etapie rowerowym zderzenie ze 'cian%. Zasn#"a za kierownic%, wyr!n#"a twarz% w murek i
podobno jest nie)le opuchni#ta i ca"y czas cieknie jej z nosa. 

Noc da"a im porz%dnie w ko'& - zmarzli i cieszyli si# z nadej'cia dnia. Mocno si# mobilizuj%,
poganiaj%, bo maj% tendencj# do zasypiania. Maciek Dubaj jest podenerwowany, !e to nie idzie
sprawniej. Ale po wszystkich teamach ju! wida& zm#czenie, nie tylko po nich.

Faworyci – Nike i Orion zrównuj% si# z naszymi. Krzysiek, który zasadza si# co i raz na trasie,
!eby zrobi& zdj#cia spotka" ich wczoraj i ze zdumieniem ogl%da" jak dziewczyna nios"a plecak
jednego z go'ci, który z"apa" dyma. A plecaki s% z tych wi#kszych – trzydziestolitrówki s% akurat,
bo du!o trzeba nosi& ze sob%. W szczególno'ci du!o picia, które swoje wa!y. Oriony spali 2,5
godziny, s% wypocz#ci. Wida&, !e ich tempo jest „masakryczne” jak to nazwa" Krzysiek. - To
naprawd# robi wra!enie – mówi. - Wczoraj widzia"em jak biegli pod gór#. Nasi s% szybcy, ale to
s% po prostu potwory! - dodaje. U Nike z kolei jest problem z ustaleniem kto jest szefem – jest
trzech twardzieli z bardzo du!ym do'wiadczeniem i ka!dy chce troch# porz%dzi&. 

Krzysiek bardzo chwali support zespo"u Navigator RaidLight. Mówi, !e jak nasi docieraj% do
przepaku maj% wszystko roz"o!one, „uwarzon% straw#”, pokrojone banany i pomara(cze.
Wszystko dzia"a na tip-top. - W porównaniu z supportem Orionów, nasi to debe'ciaki!

Po kajakach czeka ich bardzo efektowny – skalisty odcinek pieszy.

Krzysiek t"umaczy si#, !e robi mnóstwo zdj#&, ale na razie nie ma dost#pu do internetu, dlatego
musimy przez jeszcze troch# wykaza& si# cierpliwo'ci%.

Ju! ma dost#p i sadzi fotkami 
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5 kilometrów extra - nawet nie napisali, !e b#dzie taki odcinek treku. W porównaniu z ca"ym
rajdem to pesteczka.

Ostatnie 300 metrów trzeba by"o przetarga& kajaki. Team wcze'niej starannie upewni" si#, czy
!aden nie cieknie.
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Navigator RaidLight na przepaku. Dzi#ki temu, !e Justyna wybra"a si# na przechadzk# po kapok
(jakie' 10min. w plecy) by"a okazja do zrobienia wi#kszej liczby fot
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Etap kajakowy
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Sprz#t na d"ugie kajakowanie przygotowany

NIKE nawiguje
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Nike dbaj% o swoje ty"ki (przej'cie mi#dzy etapem rolkowym a kajakami)

Oliwkowe plony
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Etap rolkowy. Navigator RaidLight "ykn%" tu kilka teamów. M.in. utytu"owany ERTIPS
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Gigantyczna zapora na Tagu. Granica z Hiszpani%
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Kajaki zje!d!aj% na wod# tu! poni!ej zapory
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Po przenosce

Etap kajakowy - Navigator RaidLight przygotowuje si# do przenoski
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Jacek Koz"owski razem z Paw"em ustalaj% warianty i taktyk# na etap

$ukasz uzupe"nia kalorie. Strasznie si# grzebi% na przepaku i siedz% zamiast spa& 

 

P$askie  Najpierw najstarsze  Od#wie$

Komentarze s% w"asno'ci% ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialno'ci za ich tre'&.
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Autor W!tek

and-nav Napisany: 11/11/2009 17:41  Zaktualizowany: 11/11/2009 17:41

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk%d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Dobra robota NaviRL!

Tera mocny treking - no bieg poprosze  .

A jak tam spisuja sie rosyjskie dziewczyny, zeby troche rozluznic atmosfere?

Kazig Napisany: 11/11/2009 18:33  Zaktualizowany: 11/11/2009 18:36

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk%d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Czy ja dobrze rozumiem, mamy 3-ci% dob# rajdu Misiostw *wiata i stawce

przewodzi i tempo nadaj% Polacy. Nie przypominam sobie !eby tak by"o.. 
Orion musi sra& po gaciach, s"ysz%c na ka!dym punkcie.. Navigator Team is
leading the race.. bo to nie jaki' PowerBlast, MultiPower Strong czy
BurningMucle tim, tylko kojarz%cy si# z map% i udanymi wariantami - Nasz
Navigatorek, drugi zespó" rok temu

Yakas Napisany: 11/11/2009 18:43  Zaktualizowany: 11/11/2009 18:43

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk%d: Wwa

Postów: 147

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Leaderboard najwa!niejszych zespo"ów po Stage 3.

Napiszcie kogo w tej analizie brakuje to dodam. Lundhags i kilka innych
zespo"ów ma problemy z GPSem.

KrzysiekP Napisany: 11/11/2009 18:45  Zaktualizowany: 11/11/2009 18:47

support

Zarejestrowany:
25/5/2008

Sk%d: Gda"sk

Postów: 69

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
co prawda nic nie kumam z tych wylicze( i nawet nie chce mi si# w to
wgryza& ale emocje i tak si# udzielaj%
to z tego tekstu wynika, !e nasi s% pierwsi??

Kazig Napisany: 11/11/2009 18:53  Zaktualizowany: 11/11/2009 18:53

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk%d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Propo kajaków, ten giepees wskazuje, !e Orion wycofa" si# ze zdobywania
28? stracili czas nie maj% punktu, ciekawe z czego ta kalkulacja wynik"a
Bo najki ten punkt chyba wzi#li.
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http://spreadsheets5.google.com/ccc?key=t5jBkVL1c1CeC_m9xplXi1Q&hl=pl
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MaciekT Napisany: 11/11/2009 19:01  Zaktualizowany: 11/11/2009 19:01

napieracz

Zarejestrowany:
19/4/2004

Sk%d: Z centralnej
Polski z miasta
#odzi

Postów: 242

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Chcia"em zauwa!y&, !e w'ród zawodników startuj%cych w ARWC 09 jest
jeszcze przynajmniej jedna osoba o swojsko brzmi%cym nazwisku. W zespole
z Wysp Brytyjskich - Team Accelerate Adventure Racing startuje Adam
Marcinowicz. Za ten zespó" te! trzymam kciuki oczywi'cie w drugiej

kolejno'ci. 

rainmaker Napisany: 11/11/2009 19:02  Zaktualizowany: 11/11/2009 19:02

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk%d: Pozna"

Postów: 24

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Raczej ma"o prawdopodobne, pewnie po prostu sygna" dotar" w takim
odst#pie czasu !e zd%!yli wp"yn%& i wróci&, wi#c na tracku nie pojawi si# !e
wp"yn#li do ko(ca.

Kazig Napisany: 11/11/2009 19:09  Zaktualizowany: 11/11/2009 19:19

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk%d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Tylko wiesz, jak patrzy"em to troch# to najki p"yn#li.
No chyba, ze Orion to takie speedigonzalesy!

Ja my'l#, !e poniewa!, gdy!, jednak Polski team przewodzi stawce, to
stronka napieraj powinna si# zapali& w bia"o czerwone barwy, Gawe" jest do
tego nie przygotowany, tymbardziej, !e dzisiaj DZIE+ NIEPODLEG$O*CI!!!

cholera, nie wiedzia"em, !e nasi tak sobie to wezm% do serca! 

nie mówi%c o chóralnych 'piewach MAZURKA D,BROWSKIEGO!!!

W przysz"ym rok tak trzeba dobiera& kalendarz 

rainmaker Napisany: 11/11/2009 19:16  Zaktualizowany: 11/11/2009 19:16

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk%d: Pozna"

Postów: 24

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Jak patrzy"em na MultiSportLive w momencie kiedy Oriony robi"y ten odcinek
pod pr%d na pocz%tku etapu to ich pr#dko'& by"a wi#ksza ni! ekip p"yn%cych

z pr%dem!  

Tak!e mogli da& rad#

Kazig Napisany: 11/11/2009 19:21  Zaktualizowany: 11/11/2009 19:21

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
rainmaker, mo!e faktycznie, bo by"em si# odla& i mo!liwe, !e nie

zauwa!y"em  
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Sk%d: Warszawa

Postów: 822

gawel Napisany: 11/11/2009 19:46  Zaktualizowany: 11/11/2009 19:46

Webmaster

Zarejestrowany:
13/11/2002

Sk%d:
team.napieraj.pl

Postów: 3826

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Kazig, robisz sobie przerwy? Mo!e jeszcze k"adziesz si# spa&? Pami#taj, !e

oni nie maj% takiego luksusu 

Niez"e emocje, szkoda tylko !e taka zagmatwana ta rywalizacja.

Yakas Napisany: 11/11/2009 20:05  Zaktualizowany: 11/11/2009 20:05

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk%d: Wwa

Postów: 147

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Moim zdaniem Orioni nie pop"yneli po ten punkt (notabene to jest CP 29
tyko w trackingu innym ni! Google Earth jest b"%d - sprawdza"em na
mapach).

Wg. moich wylicze( Navigatorzy s% na 5. miejscu.

and-nav Napisany: 11/11/2009 21:21  Zaktualizowany: 11/11/2009 21:21

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk%d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
No i co tam w ostatnich 3-4 godzinach?
jakies wiadomosci z przepaku?
ktos mnie moze oswiecic?

Kshysiek Napisany: 11/11/2009 21:30  Zaktualizowany: 11/11/2009 21:30

Webmaster

Zarejestrowany:
19/8/2003

Sk%d: z
Hawajskiej

Postów: 2673

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Jest ze mn% niez"y fotograf (straszny maniak). Razem dzielimy auto, którym
'migamy ca"e dnie. Jego braciak z Szwecji przygotowa" serwis w którym
mo!na równie! 'ledzi& teamy i jeszcze dodatkowo ogl%da& fotki z
zaznaczon% lokalizacj%:

www.multisportlive.com

Kazig Napisany: 11/11/2009 21:35  Zaktualizowany: 11/11/2009 21:40

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=2
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1287
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=43
http://www.multisportlive.com/
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
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napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk%d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Tak

Podczas wymijania si# na rzece p"yn%cych w odwrotnych kierunkach ruchu
kajków teamów Nike i Orion dosz"o do zderzenia.

Prawdopodobnie p"yn%c pod pr%d team Orion wymusi" pierwsze(stwo, czym
spowodowa" zagro!enie w ruchu wodnym i doprowadzi" do zderzenia.

W w wyniku czego musia" uda& si# do najbli!szej stacji obs"ugi kajaków,
która znajduje si# w A3.

Team Nike postanowi" kontynuowa& rajd. Ja wyja'nia" Mike Kloser "Poczuli
uderzenie i przez moment nie by"o wiadomo co si# dzieje.." Dopiero gdy
obejrzeli si# za siebie, dostrzegli umykaj%cy inny kajak

Trwaj% ustalenia na miejscu, jest w drodze miejscowy prokurator,
powiadomiono te! pras#

maciekm Napisany: 11/11/2009 22:06  Zaktualizowany: 11/11/2009 22:06

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk%d: Kraków

Postów: 56

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
hej,

dzwonili jeszcze z pzrepaku, humory dopisuj%, forma podobno te!. $ukasz
odpowiada" ":trze)wo".
Spali ok godziny. 
Teraz robi% wszystko bo liniówka. Na rowerze musz% zd%zyc na kolejny
cutoff o 0:00 jutro.

maciek

and-nav Napisany: 11/11/2009 22:16  Zaktualizowany: 11/11/2009 22:16

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk%d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Krzychu, niezle foty!!

Zolwik Napisany: 11/11/2009 22:45  Zaktualizowany: 11/11/2009 22:45

kibic

Zarejestrowany:
1/3/2005

Sk%d: z Legionowa

Postów: 23

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
No jacha, !e niez"e...

Yakas Napisany: 11/11/2009 23:28  Zaktualizowany: 11/11/2009 23:28

napieraj!cy  Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Aktualny leaderboard (po A3):
http://spreadsheets5.google.com/ccc?key=t5jBkVL1c1CeC_m9xplXi1Q&hl=pl

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=275
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1287
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=311
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://spreadsheets5.google.com/ccc?key=t5jBkVL1c1CeC_m9xplXi1Q&hl=pl
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Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk%d: Wwa

Postów: 147

Co ciekawe nie wszyscy poszli na CP32 - Navigarorzy w ten sposób nadrobili
1 CP do Helly Hansen.

Kazig Napisany: 11/11/2009 23:29  Zaktualizowany: 11/11/2009 23:50

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk%d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
za SM
Orion arrived at 19.30 having missed one CP on the paddle, and Nike and
Helly Hansen Prunesco followed 10 minutes later
czyli jednak, wymi#kli z tym CP29

[znaczy by" incydent ]

jest dobrze,
tylko co teraz z tym cutoffem
czy to mo!liwe jest zebra& te wszystkie pk?

hiubi Napisany: 12/11/2009 8:08  Zaktualizowany: 12/11/2009 8:08

napieracz

Zarejestrowany:
7/10/2003

Sk%d: Stalowa
Wola

Postów: 603

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Przepraszam, ze po angielsku, ale to cytat o naszych:
Alexandre, the race director, is still picking one of the European teams for
the win. (How rude). He thinks the Poles are going well, and says they 'look
strong', and the two French team. I think the Poles are continuing with their
strategy of trying to get all the regular checkpoints and ignore the bonuses.

Yakas Napisany: 12/11/2009 9:11  Zaktualizowany: 12/11/2009 9:29

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk%d: Wwa

Postów: 147

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Komu' uda"o si# 'ciagn%& lub chocia! zobaczy& wyniki po Stage 3?
Pono& ju! s%...

Co dzia"o si# w nocy:
Orion chyba specjalnie zostawi" GPS na przepaku A3 i nie wiemy ile PK
zaliczaj%.
Nike bierze wszystko staraj%c si# utrzyma& przewag# nad Orionem, który
wycofa" si# z p"yni#cia po CP29.
Helly Hansen odpu'ci" dwa CP na treku, ale i tak maj% 4 bonusy i dwa znaki
zapytania (CP 25 i 26) przewagi nad Navigatorami.
Ukrai(cy z OS Direct zgarneli wszytsko i maj% o 3 bonusy wi#cej ni! nasi -
zobaczymy jak b#dzie na rowerze.

No i co najciekawsze - Outodoor Experience opdu'ci" dwa CP na treku i teraz
odpu'ci" dwa CP na rowerze (37 i 38 i bonus G)! Je'li Navigatorzy wezm% 37
lub 38 to ich wyprzedz%!

S% emocje.  Zaraz uaktualniam moj% tabel# wyników do ko(ca:
Leaderboard

gajo Napisany: 12/11/2009 9:31  Zaktualizowany: 12/11/2009 9:31

support  Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Wyniki po S3:

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=52
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://spreadsheets7.google.com/ccc?key=t5jBkVL1c1CeC_m9xplXi1Q&hl=pl
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
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Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk%d: Kraków

Postów: 50

1 46 Team Nike/Beaver Creek 31 5 
2 01 OrionHealth.com 30 4 
3 38 Helly Hansen - Prunesco 30 4 
4 04 Buff Thermocool 30 4 
5 07 Quechua 29 4 
6 08 Lundhags Adventure 29 4 
7 02 OUTDOOR EXPERIENCES 27 1 
8 48 OS-Direct Adventure team 26 3 
9 10 Navigator RaidLight 26 0 
10 13 AdventureTeam.dk 25 2 

By"y dost#pne pod:
http://www.arwc2009.com/docs/ARWC2009_Results_20091112_v3_STAGE3.pdf,

Jest ciekawie.

and-nav Napisany: 12/11/2009 9:42  Zaktualizowany: 12/11/2009 9:55

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk%d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
A juz przestraszylem sie ze Oriony odpadly.

Ja smacznie spalem i tylko rano walnalem pare km na rowerze, ale mam
wrazenie ze poczatek treku byl szybki, a teraz nozka za nozka...

Czy w T11 bedzie nasz support lub korespondent lizbonski?

Atmosfera gestnieje, ale do mety jeszcze daleko.

Czytam tego liderborda - czas 32h19min jest niezly (chyba najlepszy w
pierwszej 30-tce), wiec mam nadzieje ze beda mogli to przekuc na jakis
oddalony pk (lub zbierac wszystko, gdy inni beda skracali).
Latwo sie gada...

Yakas Napisany: 12/11/2009 9:57  Zaktualizowany: 12/11/2009 9:59

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk%d: Wwa

Postów: 147

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Gajo - dzi#ki za wyniki. Po aktualizacji mojego leaderboarda wychodzi, !e
Navigatorzy s% na 8. miejscu. Buff i Lundhags, których GPSy nie dzia"aj%
s%/b#d% wy!ej w tabeli. Co prawda SleepMonsters nie napisali, ze Buff
przeszed" za Cutoff...

Support dopiero po rowerze czyli po ca"ym Stage 4.

Krzysztof Napisany: 12/11/2009 9:59  Zaktualizowany: 12/11/2009 9:59

napieraj!cy

Zarejestrowany:
12/10/2004

Sk%d: z Zalesia

Postów: 131

 Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
Z tych wyników po Stage3 wynika te!, !e nasi maj% du!% (od 4 do 7
godzin!) przewag# czasow% nad WSZYSTKIMI ekipami, które s% od nich
wy!ej (maj% wi#cej CPs). Maj% wi#c ogromn% szans# przesuwa& si# coraz
wy!ej, bo inne ekipy nie b#d% w stanie zalicza& wszystkiego.

tob_bno Napisany: 12/11/2009 10:45  Zaktualizowany: 12/11/2009 10:53

kibic  Odp: !wie"a porcja wie#ci z Mistrzostw !wiata
kurde widze ze troche pobladzili w nocy na 34C i na 35A... jak tam Ma&ku

http://www.arwc2009.com/docs/ARWC2009_Results_20091112_v3_STAGE3.pdf
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1287
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://spreadsheets8.google.com/ccc?key=t5jBkVL1c1CeC_m9xplXi1Q&hl=pl
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=203
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=827
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Zarejestrowany:
7/11/2006

Sk%d: Stalinogród

Postów: 23

nastroje na rowerze?  widze tez ze sa zmuszeni skrocic trase w slad za
francuzami #2 #20 i #28. Dziwi mnie troche plan #14... olali CP 37 to po co

oni jada? po CP 38? nonsens...  Chyba tez planuja na CP 39 jechac ale

nie odwazyli sie wyjechac poza mape 

Wszelkie prawa zastrze!one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca"o'ci lub fragmentów niniejszej witryny w jakiejkolwiek postaci bez zgody
redakcji jest zabronione. © 2002-2010 napieraj.pl 
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